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Do JadamaKonarskiego biskupa po-
znańskiego¹
Tobie, zacny biskupie, tobie, eśli komu,
Ten piękny kle not służy cnych Habdanków domu,

Patriota

Bo ty, służąc o czyźnie przodków swych przykłady,
Nie pierścień, aleś wszytki wylał swe pokłady²

Prze sławę domu swego, prze pożytek Rzeczy
Pospolite , którą ty zawżdy masz na pieczy.
Ciebie posłem papieskie pałace widały,
Ciebie Rzesza i uszy cesarskie słuchały.

Świeżo i król ancuski sławny, z które strony
Przywiodłeś nam monarchę pod zimne Try ony³
Mie tedy i ǳiś ǳiękę, biskupie cnotliwy, Bogactwo, Sława
Żeś Pospolite Rzeczy służyć tak chętliwy.
Lepie tym dom swó zdobisz, niżby wsi skupował,
Bo kto dobry nad złoto sławy nie szacował?

¹Adam Konarski (zm. ) — biskup, humanista, wielokrotnie posłował do różnych kra ów w mis ach
dyplomatycznych. W r.  był członkiem poselstwa, które towarzyszyło Walezemu z Franc i do Polski. [przypis
redakcy ny]

²Aluz a do legendy o pochoǳeniu kle notu, t . herbu Habdank, związane z posłowaniem Jana z Góry od
Bolesława Krzywoustego do cesarza Henryka V. Gdy cesarz przechwalał się swymi skarbami, Jan wrzucił do nich
własny pierścień mówiąc, że Polacy ufa ą żelazu. Z odpowieǳi cesarza: „Hab Dank — ǳięku ę” wywoǳono
nazwę herbu. [przypis redakcy ny]

³pod zimne Tryjony — do kra u północnego. [przypis redakcy ny]
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